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Suovunselän alueen hoitotoimet

• Suovu siistiksi -ryhmä määrittänyt 
tavoitteet kuormituksen vähentämiselle v. 
2025

– Fosforitason vähennys 33 %

– Klorofyllitason vähennys 37 %

• Suovun valuma-alueen maankäyttö 
selvitetty uomittain

– Yksityiskohtaisempi suunnittelu 
mahdollista

• Veden laadun selvitys tehty maaliskuun 
alussa

– Ravinteiden talviaikainen purkautuminen 
vesistöstä 

• Kaksi kosteikkoa

– Toteutusta edistetään

• Hoitokalastus alkaa keväällä

• Näkösyvyysseuranta alkaa keväällä



Suovun kosteikkohankkeet

Metsäkeskus/luonnonhoitohanke Suovu siistiksi –hanke/suunnittelu
Kyyvesi

nimi

kosteikko

pohja- tai putkipatoja Pato Allas

Metsä raivattu kosteikkoalueelta Muutettua suunnitelmaa edistetään



Teho- ja hoitopyynnin järjestäminen Kyyvedellä
- Pyydyksiä valmistetaan parhaillaan - > valmiit kevään pyyntisesonkiin
- Hankesuunnitelmaa valmistellaan
- Ensimmäinen vaihe: Suovun- ja Hirviselän alue
- Paunettipyynnillä aluksi + myöhemmin isommilla rysillä pyydystäminen
- Kala kompostoidaan Hirviniemen alueella
- Paikallinen vihannesviljelijä käyttää kalakompostin
- ELY –keskuksen rahoitusta pyynnin järjestämiseen (pilottihanke) YM:n 77 –momentin rahaa
- Muiden alueiden kalastus suunniteltava tarkemmin
- Suunnittelu perustuu koekalastuksilla saataviin tietoihin

Kalastus alkaa

Keväällä 2011

Paunettipyynti

Yksi paunetti keväällä 2011

??



Koekalastukset 2011

• Kalastus  
toteutetaan15.8 – 4.9

• Kyyveden pohjoisosan 
alueet
– Härkäjärvi, Kataaselkä- Pilkanselkä 

– Oravaselkä – Kuvasselkä alueet 

• Ohjaus ELY- keskuksesta

• Paikalliset toteuttavat

• Tulosten perusteella 
ohjataan hoitotoimia NORDIC – verkot käsittelyssä syksyllä 2010



Näkösyvyyskartoitus

• Havaintopaikkoja 11 kpl

• Havaitsijoita 15 henkilöä

• Koulutus avovesikauden 
alussa keväällä

• Näkösyvyyslevyt 
tehdään/hankitaan

• Tarkoitus, että havainnot     
1 krt/vko

• Tiedot kerätään paikallisesti

• Lähetetään ELY -keskukselle



Hajakuormituksen hallinta

• Yleissuunnittelu/tavoitteet
– Vuoden 2011 aikana

– Ohjelmoidaan toiminta

• Haasteita
– Laaja metsätalousvaltainen valuma-

alue, turveperäisiä alueita

– Lähivaluma-alueen  kuormitus
• Kuormittavuus verrattuna vesistöjen kautta 

tuleviin valuntoihin

– Maatalouden päästöt

– Paikallisesti pistemäistä 
turvetuotannon kuormitusta

– Haja-asutuksen jätevesien 
käsittelyjärjestelmien uusiminen 
etenee hitaasti



Vesistömallin avulla on alustavasti tarkasteltu 
mahdollisia kosteikkopaikkoja Kyyveden lähialueelta

”Raakaversioita” on arvioitu olevan noin 110 kpl

Priorisointi aluksi karttatarkastelulla.

Valtakunnallinen KOTIKOSTEIKKO –hanke, jossa min. yksi malli-

kosteikko  alueellisesti. Metsästäjien keskusjärjestön edistämä hanke (Veli – Matti Pekkarinen 

Etelä-Savossa)

Esitetty mallialueeksi sekä Purukorvenojan suualueen, että Siikalahden kosteikkoa.  

Toukokuussa julkistetaan hankkeeseen mukaan otettavat kohteet



Alivedenkorkeuden nostohanke

• Suunnittelukonsultti on 
tehnyt selvityksen
– Keskialivesi + 10 cm

– Keskivesi + 7 cm

– Keskiylivesi + 3 cm

• Hanke ei kuulu VHS/TPO:n
toteuttamiseen. 

• Ohjausryhmän kokouksessa 
22.3.2011 päätettiin 
eriyttää omaksi 
hankkeekseen 9900

9950

10000

10050

10100

10150

10200

havainnot 2010

keskiarvo

minimi

maksimi


